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Canyon zunanje ohisje za 3.5” trdi disk 

Artikel: CNR-HDD35SA2 
1. PREDSTAVITEV 

USB2.0/SATA II COMBO zunanji disk je prenosna shranjevalna naprava, 
ki združuje USB2.0 / SATA II vmesnika in zagotavlja dodatno kapaciteto 
za shranjevanje. 

Opozorilo: 

Da bi zagotovili hitrost prenosa podatkov, ki ga zagotavljata vmesnika 
USB 2.0 in SATA II mora biti vaš računalnik opremljen z adapterjem, ki 
podpira USB 2.0 in SATA II. Ta naprava bo avtomatično zaznala hitrost 
vašega USB in SATA priključka in prilagodila hitrost pisanja in branja.  

Vsebina 

V pakiranju boste prejeli: 
* USB 2.0/SATA II zunanji disk  * CD & User Manual 
* USB kabel & SATA kabel  * Napajalnik s kablom 
* SATA kabel z nosilcem  * stojalo 
 
2. Sistemske zahteve 
Strojna oprema: 

Prenosni ali osebni računalnik z USB ali SATA priključki 
Operacijski sistem: 

Win98SE, Win-me, Win2000, Win XP, Mac OS 8.6 ali več  
 

3. Namestitev strojne opreme 
Korak 1  
Zaženite računalnik in se prepričajte, da imate USB in SATA II gonilnike 
nameščene.  
Korak 2 
Povežite napajalni kabel in USB2.0 / SATAII HDD ohišje in nato povežite še 
USB2.0/SATA II HDD ohišje z računalnikom in ga priključite. 
 
4. Namestitev gonilnikov  
Uporabnikom operacijskih sistemov Windows 98SE/Me/2000/XP/NT4 ni 
potrebno nalagati SATA gonilnikov, Serial ATA krmilnik bo avtomatično 
zagotovil ustrezen gonilnik za zunanji disk. 
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4.1 Windows 98SE (USB2.0 vmesnik) 

Če prvikrat uporabljate disk na   
računalniku, ki deljuje na WIN 98SE,  
je potrebno zagnati [SETUP.EXE], ki se   
nahaja na namestitvenem CD.  
4.2 Windows Me / 2000 / XP 

Ob uporabi WIN Me/2000/XP  
OS vam ni potrebno nalagati   
gonilnikov.  
 
4.3 Mac OS 

Ob uporabi OS Mac 1.3.5. vam ni potrebno nalagati gonilnikov. 
Mac OS 8.6  
Če uporabljate Mac OS 8.6, je potrebno naložiti programsko opremo Mass 
Storage Support 1.3.5. Naložite si jo lahko preko strani Apple Software 
Updates Http://www.apple.com/support. 
Mac OS9.0 ali več 
Te programske opreme ni potrebno nalagati, če uporabljate Mac OS 9.0 ali 
več. 
 
5. Uporaba USB 2.0 / SATA II zunanjega diska 
Po prvotni namestitvi lahko povežete ali odstranite ohišje diska in ob tem ni 
potrebno izključevati računalnika, vseeno sledite navodilom operacijskega 
sistema za varno odstranjevanje zunanje opreme. 
 

Opozorilo!! 

Ne odstranjujte zunanjega diska med prenosom podatkov oz. kadarkoli je 
disk v uporabi. V nasprotnem primeru lahko izgubite podatke. 
 
 
Za več informacij si preberite navodila za uporabo v angleškem 

jeziku. 


